
 

 نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد 93 شماره 4 /  زمستان 8931

 

 

      ، کود اوره و کود مرغی بر عملکرد، اجزایمغناطیسیکود نانو نیتروژن، آب  محلول پاشی اثر

 ((Foeniculum vulgare Millهای مختلف رازیانه توده عملکرد و اسانس

 

 2، مهدی تاجبخش شیشوان*2ضا امیر نیا، ر1شاهین فریدوند

 

 2/4/99تاریخ پذیرش:    03/03/97تاریخ دریافت: 

 ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشجوی دکتری آگرواکولوژی، گروه  -0

 ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیگروه و استاد  دانشیار  -2

 ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیاستاد  گروه  -0

   :raminia@gmail.com,  r.aminia@urmia.ac.irEmail  *مسئول مکاتبه:

 

 

 چکیده

صورت آزمایشی به های رازیانه،تودهپاشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس مطالعه اثر کاربرد محلول به منظور     

کشاورزی  تیمار در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش جهاد 22های کامل تصادفی با سه تکرار و فاکتوریل در قالب طرح بلوک

آنتپ قاضیرازیانه  هایتوده انجام شد. فاکتور اول شامل 0094-0092و  0090-0094در دو سال متوالی غربی آذربایجان

، کود اوره، کود مرغی و مغناطیسینیتروژن، آبنانو پاشیمحلولفاکتور دوم شامل و  ترکیه، همدان، ارومیه، یزد و شیراز

 3B5A1Y ردبه ترتیب  اسانس بیشترین ارتفاع، تعداد شاخه فرعی، تعداد چتر و عملکردکه بودند. نتایج نشان داد  تیمار شاهد

 سال) 2B4A2Y(مغناطیسیتیمار آب  +آنتپقاضی توده+سال اول( 2B1A1Y ،(اوره محلول+شیراز توده +اول)سال 

( مشاهده شد. همچنین مغناطیسیتیمار آب  +قاضی آنتپ توده+)سال اول 2B1A1Y، (مغناطیسی آب محلول +یزد توده+دوم

 2B1A ،مغناطیسیآب  تیمار +ارومیه توده) بیشترین درصد اسانس، وزن هزاردانه و تعداد چترک در بوته به ترتیب در

کیلوگرم در 0044مشاهده شد. بیشترین عملکرد )تیمار کود اوره  +ارومیه تودهو مغناطیسیتیمار آب  +آنتپقاضی توده)

پاشی محلول همراه  هب را توده ارومیهتوان مینظر به مهم بودن میزان اسانس، آنتپ مشاهده شد. قاضی تودهدر  (هکتار

  .کردپیشنهادی برای آب و هوای منطقه ارومیه  آب مغناطیسی و نانونیتروژن

 

  گیاهان داروئی کود آلی،فنولوژیک، ت خصوصیا ،اوره، توده واژه های کلیدی:

 
 

  

mailto:raminia@gmail.com
mailto:r.aminia@urmia.ac.ir


 8931/  زمستان    4شماره  93فریدوند، امیرنیا                                             نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                   804

 

 

Effect of Nano Nitrogen, Magnetic Water, Urea and Chicken Manure Foliar Application on 

Yield, Yield Components and Essential oil of Different Fennel (Foeniculum vulgare Mill) 

Landraces 

Shahin Faridvand1
, Reza Amirnia2

*, Mehdi Tajbakhsh Shishvan2 

 

Received:  January 20, 2019   Accepted: June 23, 2019م 

1-PhD Candidate of Agroecology, Dept. of Plant Genetic and Production Engineering, Faculty of 

Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran. 
2-Assoc. Prof., and Prof.,  Dept. of Plant Genetic and Production Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia 

University, Urmia, Iran. 
*Corresponding Author Email: r.amirnia@urmia.ac.ir, ramirnia@gmail.com 

 

Abstract 

      In order to study the foliar application effects on yield and yield components and essential oil of Fennel 

(Foeniculum vulgare Mill) an experiment  was conducted as factorial based on completely randomized design 

with three replications and  twenty five treatment at the research farm of agricultural education center, Urmia, 

Iran during growing season of 2015-2016 and 2016-2017. First factor included five landrace of Fennel 

Gaziantep, Hamadan, Urmia, Yazd and Shiraz and the second factor included five foliar applications as Nano-

nitrogen, magnetic water, urea, chicken manure and control. The result indicated that the highest height, umbel 

and number of lateral branches and umbel, were related to Y1A5B2 (first year, Shiraz landrace with magnetic 

water treatment), Y1A1B2 (first year, Gaziantep landrace with magnetic water treatment), Y2A4B2 (second year, 

Yazd landrace with magnetic water treatment) and Y1A1B2 (first year, Gaziantep landrace with magnetic water 

treatment), respectively. The highest essential oil, 1000-seed weight and number of umbellate per umbel were 

recorded in A3B5 (Urmia landrace with control treatment), A1B1 (Gaziantep landrace with magnetic water 

treatment) and a3b3 (Urmia landrace with urea treatment) respectively. The highest seed yield (1144 Kg.ha-1) 

and the lowest one (923 Kg.ha-1), respectively, were related to Gaziantep and Yazd landrace. The founding 

information's in the present study were elucidated that Nano-nitrogen in comparison of other treatment has 

highest effect on seed yield, weight of 1000 seed, umbrellas, essential oil percent and yield. Gaziantep landrace 

produced highest seed yield, 1000-seed weight and lateral branches and Urmia landrace has highest essential 

oil percent, essential yield and umbrellas. The highest height and umbel was recorded in Yazd landrace. Due 

to the importance of the essential oil, the Urmia mass along with the spraying of magnetic water and nano-

nitrogen for the Urmia region is suggested.  
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 مقدمه

 در شمندارز ربسیا منابع از یکی ییدارو نگیاها     

 رتصو در که هستند انیرا طبیعی منابع سیعو هگستر

 صحیح داریبرهبهر و توسعه ،کشت ،علمی شناخت

 و ییزالشتغاا ،جامعه سالمت در مهمی نقش نندامیتو

چیانه و همکاران )رضایی باشند شتهدا غیرنفتی دراتصا

( (Foeniculum vulgare Millبا نام علمی یانه (. راز2302

 هـب متعلق و ییدارو نگیاها ترینقدیمی و مهمترین از

 (.2337)امید بیگی باشد می( Apiaceae) نچتریا تیره

 به اینهاستوا ایساقه ،مستقیم اییشهر دارای هینگیاا

 ،مترنتیسا 023-233عتفاار به و شنروسبز نگر

 گمبرد اـب بریدگی دارای و وبمتنا هتیر سبز یهاگبر

 رتصو به هگیا نگزردر و کوچک یاگلهباشد و میپهن 

 قرار دارند )صفائی و همکارانمرکب  چتر در مجتمع

 و یکربا ینتهاا دو با کیشکلدو یانهراز همیو (.2304

 و همکاران آنانت) ستا شنرو ایهقهو اـی سبز آن نگر

 آن همیو بوده و سانسا ویحا هگیا پیکر متما. (2332

 در هگیا سانسا. ستدارا را سانسا انمیز بیشترین

 ایهغد یهالسلو توسط که کانالی شکل یهانساختما

 ادموو ، جمع شده نداهکنداپر هگیا سراسر در و دیجاا

 درد، دل ،سرفه اوایمد ایبر زیسادارو در آن هموثر

 در شیر تولید تحریک و نکادکو در هاضمهءسو ،نفخ

 و همکاران د )صفائیشومی دهستفاا دهشیر درانما

 از درصد( 0-2/2یانه )راز سانسا ایمحتو (.2300

)بهمنی و ست ابیشتر دخو ادةخانو هم نگیاها از ریبسیا

 (.2300 همکاران

ر و نیاز مبرم به آبیاری های اخیبا توجه به خشکسالی     

بهره گیری از منابع  ،محدودیت منابع آب کشور و مزارع

آب غیرمتعارف آب در بخش کشاورزی به عنوان یک 

راهکار اراده شده است  تا عالوه بر کنترل مصرف آب 

 لعماا نیز ریبیاآ نندمارا بهتریندر بخش کشاورزی 

 ینا از یکی . (2306قدمی فیروزآبادی و همکاران ) دشو

 از قبل، مغناطیسی انمید یک از آبگذراندن  ،هاروش

)مهرابی هد د یشافزا را آب وریبهره نداتومی که، ریبیاآ

 با .(2307رضائی نیکبخت و ، 2300دلشاد و همکاران 

 و هیدروژنی پیوند ،مغناطیسی میدان از عبورآب

 با قرار و شده شکسته آب هایمولکول بین واندروالسی

 و راستا یک در آب مولکول غیرهمنام هایگرفتن بخش

 تحرک و آزادی درنتیجهو  کرده اشغال کمتری فضای

 خواهند داشتکمتری  سطحی کشش نیروی بیشتر و

در حالت  (2306قدمی فیروزآبادی و همکاران )

 نآ ترکنندگی خاصیت و افزایش آب سیالیتمغناطیسی 

و شده  بهتر تر وراحت مغناطیسی آب جذب و بیشتر

 موجب که دهدمی قرار گیاه اختیار در بیشتری امالح

)عبدالقدوس و  خواهد شد گیاه عملکرد و رشد افزایش

در گیاه  (2302زاده و همکاران )(. مرغابی2303هوزین

 یهارتیما لعماا با که دادند ننشا ننیادارویی ز

 وربذ  ریگوو و نیزنهاجو صوتیافر اجموا و مغناطیسی

 آزمایشی دریافت.  یشافزا هگیا نهایی دعملکر و دبهبو

 حتت نان گندم بیولوژیک عملکرد و دانه عملکرد دانه، وزن

آب  از تربیش درصد22و  29, 00مغناطیسیآب  تیمار

در  (.2303دست آمد )محمود و امیرا به مغناطیسی غیر

 گیاه تر وزن ،مغناطیسیبا آب  تحقیقی دیگر آبیاری

 مغناطیسی غیر آبیاری به نسبت درصد 00را  ریحان

پژوهش  نتایج(. 2300 بانژاد و همکاران) داد افزایش

 ارتفاع درصدی09/27افزایش  از ( حاکی2304السعید )

حققان م .بود مغناطیسی غیر آب تیمار به نسبت باقال بوته

دیگری نشان دادند که وزن تر، وزن خشک و ارتفاع بوته 

بیشتر از تیمار غیر  مغناطیسیذرت در آبیاری با آب 

 (. 2307 بود )نیکبخت و همکاران مغناطیسی

 در مهمی نقش خیرا لسا 03در شیمیایی یهادکو     

 ولی ستا شتهدا ورزیکشا تمحصوال دعملکر یشافزا

-هزینه ترینمهم از یکیانجام گرفته برای تهیه آنها  هزینه

)خوش پیک و همکاران  دشومی بمحسو رکاوکشت یها

 دکو مانند شیمیایی یهادکو یهروبی فمصرو  (2307

-آلودگی آبباعث ، تولید هزینهعالوه بر باال بردن  اوره

نیتروژن بیش از حد مجاز میزان  تجمعهای زیرزمینی و 

. (2302)جمشیدی و همکاران  های گیاهی شده استبافت

 فمصر کاهش ورزی پایدارکشادر  صلیا افهدا از یکی

 لیآ یهادکو از بیشتر دهستفاا و شیمیایی یهادکو

(. 2303همکاران)پیکارد و  ستامیدا یهادکو هیژوبه

 دبهبو در مرغی دکو جمله از میدا یهادکو دبررکا
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 در وبوده  مؤثر نهدا دعملکر و هگیا شدر و کخا یطاشر

 مکمل ندامیتو آن دیاز مقادیربه  سترسید رتصو

و همکاران )نیسانی  باشدشیمیایی  یهادکو ایبر مناسبی

 عناصر بر وهعال مرغی دکو که در این میان (2300

وژن نیتر یجیرتد زیساآزاد مانند صیاخو دارای ،ییاغذ

 تترکیبا آزادسازی تدریجی ،ات(نیتر بشوییآ )کاهش

 یشافز)الی آ دهماک( و خاتنظیم پ اچ ) کلسیم و پتاسیم

و باشد )نیسانی می یی(اغذادمو و آب ارینگهد ظرفیت

(. به دلیل کمبود مواد غذایی در مناطق 2300همکاران 

 کودهای آلیخشک و نیمه خشک و با در نظر گرفتن نقش 

 هایکودکاربرد های زراعی، در بهبود کارکرد اکوسیستم

 باشدآلی در این مناطق بیش از پیش مورد توجه می

در تحقیقی، تاثیر کود دامی  (.2300)شیرانی و همکاران 

دانه و عملکرد وزن هزار ،شاخه فرعی دتعدا صفات بر

دار بوده است معنی گلرنگ دانه نسبت به تیمار شاهد

(. شاهسواری و 2302)رضوانی مقدم و همکاران 

دانه، بیوماس ( نشان دادند که وزن هزار2303همکاران )

گیاه، عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم نسبت به 

تیمار  یشاهد در تیمار کود دامی بیشتر بود. تاثیر افزایش

شیمیائی و شاهد در  کود مرغی نسبت به تیمار کود

فرعی، وزن دانه در صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه

دار بوته، تعداد گآلذین, شاخص برداشت ریحان معنی

دانه کمتر از دو تیمار دیگر بود بوده است ولی وزن هزار

ی هاخهاتعداد شافزایش (. 2339زرندی و همکاران )تهامی

نه رازیانه تحت تاثیر کود دامی نسبت به اجانبی و وزن د

پور دار بود )محمودی و اصغریبقیه تیمارها معنی

دامی نسبت به تیمار نیتروژن و شاهد کود (. تاثیر 2304

های فرعی، تعداد چتر در تعداد شاخه صفات در افزایش

و به جز  عملکرد اسانس رازیانه ،دانهبوته، وزن هزار

 (.2307همکاران بود )خوش پیک و  دارمعنی ارتفاع بوته

( نشان دادند که کود 2304پور )محمودی و اصغری

اری دشیمیائی نسبت به کود دامی و کمپوست تاثیر معنی

 رازیانه دارد.گیاه  در ارتفاع 

شیمیایی  کودهای مصرف کاهش هایراه یکی دیگر از

 باشدمی نگیاها تغذیه ایبر نانوهای دکو از دهستفاا

 ورزی،کشا یعرصهدر  .(2307بخرد و همکاران )

 دهستفاا در شگرفی اتتغییر به منجر نانو وریفنا

 دهستفاا و ادمو یافتزبا نمکاا آب، و ژینرا ،منابعطبیعی

 هداخو کاهش را هادگیلوآ ب وپسا که شده آنها از دمجد

 شکل به نانو (. فناوری2307)بخرد و همکاران  داد

 بهتر، محصوالت تولید برای راهی عنوان به ایگسترده

 دیپیون) است شده تعریف توانمندتر و ترارزان تر،سریع

 .(2300و همکاران 

های مختلف محلول تاثیر هدف از این تحقیق بررسی     

و  بومیهای مختلف تودهبر  مغناطیسیو آب  یکود

، باشدمحلی )ارومیه( می تودهخارجی و مقایسه آنها با 

مشکالت زیست محیطی ناشی از افزایش مصرف برای  تا

ا از طرفی ب و جایگزین مناسبی پیدا شود کود نیتروژن

های رازیانه با کشت ،های مختلفتودهعملکرد مقایسه 

-منطقه جایگزین کرده و با تغییر الگوی کشت بهره دیگر

 وری مزارع را افزایش دهیم.
 

 هامواد و روش

 مختلف یهاسیستم تاثیر سیربر رمنظو به      

 مایشیآز ،نیتروژن ظلحا ژه ازویهب کخا یحاصلخیز

 کامل یهاکبلو حطر قالب در یلرفاکتو رتبهصو

و  0090-0094عیزرا یهالسا در ارتکر سه در فیدتصا

مرکز  تحقیقاتی و مایشیآز عهرمزدر  0092-0094

در  قعغربی واآذربایجانکشاورزی  تحقیقات و آموزش

 42با طول جغرافیائی  سلماس -جاده ارومیه 2کیلومتر 

دقیقه  02درجه و  07دقیقه و عرض جغرافیائی  2درجه و 

 از قبلید. دگر اجرامتر از سطح دریا  0029و ارتفاع 

و  شیمیایی هایژگییو سیربر رمنظو به مایشآز وعشر

-03 عمق از داریبرنمونه ،مایشآز محل کخافیزیکی 

 جدول در خاک آنالیز نتایج .گرفتانجام  سانتی متری3

 .است شده آورده 1 شماره
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 خاک مورد مطالعهفیزیکوشیمیایی ییژگیهاو1-ولجد

عمق 

 خاک

((cm 

 بافت خاک
هدایت 

الکتریکی 
(ds/m) Ec 

اسیدیته 

 گل اشباع
pH 

درصد 

 .S.Pاشباع

  کربن آلی
OC% 

کل   ازت

(%) 

فسفرقابل 

  P جذب
)1-kg.mg( 

پتاسیم قابل 

 Kجذب

)1-kg.mg)  

درصد مواد 

 خنثی

شونده 

TNV % 
 الی شن

(%) 
 رس

03-3 2/26 09 2/02 00/0 94/7 46 32/2 2/3 02/9 439 02/9 

    

 محل کخاو  دهبو خشک نیمه مایشآز منطقه قلیما  

 توده (A)عامل اول .بود لومی شنی عوـن از مایشآز

آنتپ ترکیه و قاضیبه ترتیب شماره سطح ) 2در رازیانه 

 های بومی همدان، ارومیه، یزد و شیراز( عامل دومتوده

(B)به ترتیب شماره پاشی در پنج سطح )تیمار محلول

، کود اوره، کود مرغی مغناطیسیکود نانو نیتروژن، آب 

)آب  .بودند( Yعامل سوم سال )و  و تیمار شاهد( 

مغناطیسی به دلیل تاثیر مثبت بر پتانسیل اتاقک زیر 

به عنوان تیمار انتخاب  2C0 ای و تقویت جذبروزنه

 تعملیا از پس (.(2302)ال سعید حامد ال سعید  گردید

 عمقدر  وربذ تسطیح(و  یسکد ،مین )شخمز زیسادهماآ

یف رد بینى فاصله با یفرد هشتدر  یسانتیمتر سه

های به تکردر  سانتیمتر 02و روی ردیف سانتیمتر42

 یاقلیم شرایط برحسب آبیاری .شدند تهکاشطول سه متر 

 ویج طریقه به یکبار روز هفت هر متوسط طور به منطقه

 طورمرتب به هرز هایعلف وجین ملیاتع و انجام پشته و

از پس .شد انجام لزوم هنگام در و دستی صورت به

شروع  ،پاشی در سه نوبتمحلول ،بوتهها کاملار ستقرا

محلول  .یددگرلعمادهی ادهی و موقع گلساقه دهی،ساقه

العمل نوشته شده بر روی نانونیتروژن بر طبق دستور

تهیه شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد   %22کود نانونیتروژن

توسط دستگاه  مغناطیسیمحلول آب  .)دو در هزار( شد

 SIB8ساخت کشور روسیه با نام  کننده آب مغناطیسی

 کهطوریهبدست آمد ه ب تسالمیلی 233با قدرت مغناطیس

متر در ثانیه بوده  00/3سرعت حرکت آب داخل دستگاه 

بر اساس عدد رینولدز در آب خروجی آشفتگی و تالطم تا 

 تهیه . برای (2307ه و محمدپور )حیدرزاد ایجاد نکند

لیتر آب  033کیلوگرم کود اوره در  2محلول کود اوره، 

تولید برای  .(2334 زادهولیاصل و )فیضی حل شد

مخلوطی از آب و کود مرغی به نسبت  محلول کود مرغی،

نگهداری  اتاق  دمایساعت در  49تهیه و به مدت  0:03

محلول بهم زده و از دو الیه پارچه نازک عبور و سپس 

 لسا دو هر در .(2339ی و همکاران )قربان داده شد

های جانبی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه مانند صفاتی عیزرا

تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، عملکرد دانه در 

عملکرد اسانس  گردید. یگیرازهندبوته و درصد اسانس ا

درصد اسانس در میزان عملکرد هر ضرب لحاصنیز با 

 تیمار بدست آمد.

 

 میزان اسانستعیین 

 ربذ مگر 03ارمقد ،سانسا میزان  تعیین ربهمنظو     

 توسط و بسیاآ گانهاجد رطو به تکر هر از خشک شده

 ساعت سه تمد به آب با تقطیر روشبه کلونجر هستگاد

 نمونه خشک وزن سساابر سانسا زدهبا و اجستخرا

 استفاده با آزمایش هایداده تحلیل و تجزیه. شد محاسبه

-به هایمیانگین. گرفت نجاما SASافزارآماری  از نرم

 احتمال سطح در آزمون دانکن و از استفاده با آمده دست

 .شدند آماری مقایسۀ یکدیگر با درصد پنج

 

 نتایج و بحث

تایج تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد ن     

عملکرد اسانس تحت  های فرعی، تعداد چتر در گیاهشاخه

 .ندقرارگرفت * سال تودهاثرات سه جانبه تیمار * تاثیر 

تعداد چترک در اثرات دو جانبه تیمار* توده بر صفات 

داری اثر معنی درصد اسانس و چتر، وزن هزاردانه

 اثرات دوتاثیر  تحت دارمعنیطور به عملکرد دانه و داشت

 .(2)جدول  جانبه توده * سال قرار گرفت
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 باشددار میمعنی: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد وعدم وجود اختالف nsو  **, * 

 

 رازیانه های مختلفاندازه گیری شده تودهمقایسه میانگین تجزیه مرکب صفات  -5جدول 

بوته  ارتفاع هاتوده  

(Cm) 
شاخه 

 فرعی

 تعداد

 چتر

چترک در 

 چتر

هزار وزن 

  (g)دانه

اسانس 

(%) 

 عملکرد اسانس

)1-(Kg.ha 

 عملکرد

)1-(Kg.ha 

 29/6b 9/0a 09/2d 03/2bc 0/09a 2/36c 20/2ab 0044a آنتپ )ترکیه(قاضی

 70a 7/2b 22/2b 03/9ab 2/02b 0/20d 06c 0373a همدان

 72a 2/6c 22/2c 00/4a 0b 2/07a 20/9a 967bc ارومیه

 72/2a 7/2b 29a 03/2bc 2/99b 2/39c 09/2b 920bc یزد

 73/9a 7b 20cd 03/0bc 2/99b 2/09b 20/2ab 0362ab شیراز

 .نددارصد در پنج لحتماا سطح در داریمعنی فختالا نکندا نموآز سساابر  ن،ستو هر در وتمتفا وفحر با یمیانگینها*

 

 پاشیتیمارمحلولتجزیه مرکب صفات مختلف رازیانه تحت تاثیر مقایسه میانگین -6جدول

 تیمار کودی
 ارتفاع

(cm) 

شاخه 

 فرعی

تعداد 

 چتر

تعداد چترک 

 در چتر

وزن هزار 

 (g) دانه

 عملکرد 

)1-(Kg.ha 

 اسانس 

(%) 

عملکرد اسانس 

)1-(Kg.ha 

 67/4a 7/7ab 09/2d 00/9a 0/06a 0027a 2/39a 20/6a نانونیتروژن

 69/0a 9/2a 22/2b 03/0c 0/36ab 0007a 2/32a 23/7a آب مغناطیسی

 73/4a 7/4b 22/2c 03/9b 0/20a 0336b 2/32a 09/9ab کود اوره

 70/4a 7/0b 29a 03/0bc 0/00ab 960b 2/32a 09/6b کود مرغی

 67/4b 6/2c 20cd 03c 2/9b 924b 2/32a 09/9b شاهد

 نددارصد در پنج لحتماا سطح در داریمعنی فختالا نکندا نموآز سساابر  ن،ستو هر در وتمتفا وفحر با یمیانگینها*
 

 

  

 رازیانه های مختلفتوده بر صفات کمی و کیفیپاشی محلولتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثرات نتایج  -4جدول

 عملکرد دانه

 

عملکرد    

 اسانس

درصد 

 اسانس

وزن هزار 

 دانه

تعداد چترک 

 در چتر

 تعداد چتر

در گیاه   

تعداد شاخه 

 در گیاه

  ارتفاع

 

درجه 

 آزادی
بع تغییرامن  

 

66/6423969 ** 0/0309 ** 304/0 ** 3/49ns 07/63 ** 6/4292 ** 67/42  سال 0 **0743 **

900627/69ns 2/62ns 307/3 ** 3/234ns 42/06 ** 9/20ns 27/0 * 024/47ns 4 سال* تکرار 

92/0036722 * 29/069 ** 99/2 ** 90/3 ** 70/9** 99/409 ** 97/20 ** 4/0324  توده 4 **

0/993240 * 76/97 ** 369/3 ** 3/29ns 2/47ns 97/99 ** 60/20 ** 92/0ns 4 توده*سال 

227294/20ns 44/46 ** 3/309ns 40/3 * 07/07 ** 66/023 ** 90/23 ** 99/77ns 4 تیمار 

069247/90ns 72/46 ** 3/332ns 3/34ns 20/0 * 40/44 ** 0/02ns 27/060 *سالتیمار 4 *  

039649/27ns 032/02 ** 304/3 * 327/3 * 99/23 ** 27/64 ** 22/2 ** 030/69ns 06 تیمار* توده 

020463/94ns 62/22 ** 3/332ns 3/30ns 2/0ns 22/003 ** 09/2 ** 09/027 *سالتیمار* توده 06 *  

32/407220  220/2  309/3  09/3  27/0  30/2  6/0  92/73  اشتباه آزمایشی 96 

90/63  260/00  29/6  07/00  94/00  24/9  06/07  09/02 )%(ضریب تغییرات     
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 ارتفاع بوته

ها نشان داد که بیشترین مقدار مقایسه میانگین داده    

شیراز با  توده ،در سال اولدرصد افزایش 99با ارتفاع 

کمترین آن در سال دوم،  نسبت به (3B5A1Yکود اوره )

 (5B1A2Y) آنتپ با تیمار شاهدقاضی تودهتوسط 

 94علت افزایش ارتفاع در سال (. 9مشاهده شد )جدول

شاید به دلیل افزایش درجه حرارت و شرایط مطلوب 

برای رشد رویشی گیاه باشد. سادات عظیمی و همکاران 

. دست یافتنددر علف شور نیز به نتایج مشابهی   (2304)

از آنجائیکه کمبود عناصر غذایی یکی از عوامل اصلی در 

 رهاوباشد، با افزایش کود اندازه ارتفاع بوته میتعیین 

 دهستفاا نسیت به تیمار شاهد ورازیانه های بوتهارتفاع 

 عناصر به هگیا سترسید یشافزا باعثوژن نیتر دکو از

 تقسیم بر تأثیر طریق از وژننیتر از طرفیشده و  ییاغذ

 و هگیا شدر تحریک ،یشهر شدر ،هالسلو نشد رگبز و

خوش پیک ) شودمی هابوته عتفاار یشافزا سبب نهایت در

 با که نددکر همشاهد . این محققین(2307و همکاران 

 نتایج .یافت یشافزا یانهراز بوته عتفاار وژننیتر یشافزا

 یشافزا ههندد ننشا نیز( 2332نی )ابحر و ممقدیپاپر

  د.بو کنجد در وژننیتر دکو از دهستفاا ثرا در عتفاار

 

 های فرعیتعداد شاخه  

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین تعداد      

 تودهدر سال اول در  درصد افزایش 033با  شاخه فرعی

( و کمترین 2B1A1Y) مغناطیسیآنتپ با تیمار آب قاضی

ارومیه در تیمار نانونیتروژن  تودهآن در سال اول توسط 

(1B3A1Yمشاهده شد ) و  تودهاثر متقابل  (.03)جدول

 سیمغناطیدار بود. آب معنی بر این صفت تیمار کودی نیز

با افزایش طول ریشه و ساقه، باعث بهبود جذب و انتقال 

 تعداد برگ و روزنه تولیدآب و مواد غذایی گیاه شده و با 

ش تعداد افزای ،فتوسنتز باال رفتن میزانو در نهایت  بیشتر

و مجد  شورکیشود. کارگرمیمشاهده شاخه فرعی 

دست آوردند. هب در زیره سیاه ( نیز نتایج مشابهی2302)

نشان داد که تعداد شاخه  (2302ال سعید حامد ال سعید )

در تیمار با آب مغناطیسی نسبت به تیمار  باقال فرعی

علت افزایش شاخه  داری داشت.شاهد اختالف معنی

شاید به علت بهبود درجه حرارت در  94فرعی در سال 

-ریشه سیستم توسعه رشد رویشی که باعث بهبوددوره 

ویژه  به موجود منابع به دسترسی مطلوب ای گیاهان،

 رشد، دلیل بهبود به نتیجه در که غذایی مواد و رطوبت

 است دنبال داشته به را فرعی هایشاخه تعداد افزایش

  .(2307زمانی و همکاران )

 

 تعداد چتردر بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین تعداد      

 آب مغناطیسییزد و تیمار  تودهچتر در سال دوم توسط  

(2B4A2Y)  و کمترین آن در سال درصد افزایش 033با

 کود مرغیدر تیمار  آنتپقاضی تودهاول توسط 

(4B1A1Y) مغناطیسیتیمار آب (. 03دست آمد )جدولهب 

زایشی تاثیر افبهبود شرایط فتوسنتزی برگ و با توجه به 

و مجد  شورکی کارگر)زیره سیاه  شاخه فرعیتعداد بر 

 .دبرباال مینیز  بطور غیر مستقیم تعداد چتر را ،(2302

شاید  (0092در سال دوم )علت افزایش تعداد چتر در گیاه 

 یشاتمام انرژی گیاه به سمت افز به این علت باشد که

نسبت به سایر  سوق داده شده که و شاخه فرعی ارتفاع

 تایجاین یافته ها با ن تعداد چتر بیشتری تولید کند. ،هاتوده

  مطابقت دارد.( 2302ال سعید حامد ال سعید )

 

 تعداد چترک در چتر

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دو      

 نبیشتری دار بود به طوری کهبا تیمار معنی تودهجانبه 

ارومیه  تودهدر درصد افزایش  02با  تعداد چترک در چتر

آب  در توده ارومیه با آن و کمترین (3B3A) اورهدر کود 

 بودن زیاد(. 9مشاهده شد )جدول (2B3A) مغناطیسی

 در چتر تعداد بودن کمتر دلیل تواند بهمی چترک تعداد

 و شده تشکیل بزرگتری بالطبع چترهای که باشد بوته

 تیمار آنکه حال. بود یافته چترها افزایش در چترک تعداد

 عدم بدلیل بوته، در چتر تعداد کم بودن رغمعلی شاهد
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 تعداد بزرگ، چترهای تولید کافی برای تامین مواد مغذی

 مورد تیمارهای دیگر از کمتر باز هم آن چتر در چترک

 از حاکی( 2339ران )همکاو کوسگه گزارش. بود مطالعه

ک در چتر ادتعد بین دارمعنی و مثبت بطهرا یک دجوو

به طوری که کود  بوده،یانه راز هگیا نهدا دعملکرچتر و 

داری داشته است. دو صفت تاثیر معنی نیتروژن در هر

پور و همکاران ( و احسانی2304پور )محمودی و اصغری

 شدر بهرا  رازیانه چترک در چتر ادتعد یشافز( ا2300)

 ادتعد ای،هخیرذ دهما تولید یشافزا و هگیا ایسبزینه

 در که گلها روریبا انمیز یشافزا و فرعییهاشاخه

 دمیشوچتر  در چترک ادتعد یشافزا به منجر نهایت

  تند.نسدا مرتبط
 

 وزن هزاردانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دو      

دار شد که بیشترین و کمترین معنیتوده با تیمارجانبه 

آنتپ با تیمار آب قاضی تودهوزن هزاردانه به ترتیب در 

ارومیه  تودهو  درصد افزایش033با  (2B1Aمغناطیسی )

-بهنظر می(. 9مشاهده شد )جدول (5B3A) با تیمار شاهد

تیمار آب مغناطیسی باعث رشد سریعتر گیاه شده  سدر

مدت زمان بیشتری در اختیار گیاه قرار می گیرد تا  آبو

)اول حق و همکاران  با تاثیر بر سیستمهای بیولوژیک

را بهبود بخشد )محمودی و همکاران  ی، رشد زایش(2306

نشان داد که  (2302کرمالچعب ) نتایج تحقیق  (.2306

تیمار آب مفناطیسی باعث افزایش وزن هزاردانه در گیاه 

  .ه استذرت شد
 

 رازیانه مختلف هایتودهسال و  در برهم کنشمقایسه میانگین صفات کمی و کیفی رازیانه  -7جدول

 اکوتیپ سال

 صفات

تعداد 

 شاخه

 در گیاه

 تعداد چتر

 در گیاه

اسانس 

(%) 

 عملکرد اسانس
)1-(Kg.ha 

 عملکرد
)1-(Kg.ha 

 سال اول

 00/37a 06/70f 0/97d 26/4a 0932a آنتپ )ترکیه(قاضی

 9/4b 09/2e 0/42f 07/00de 0209b همدان

 2/00f 02g 2/09a 24/97ab 0340b ارومیه

 7/70bc 22/9d 0/99d 23/00c 997/6b یزد

 7/2cd 02/97fg 2/0c 24/37b 0294b شیراز

 سال دوم

 7/20cd 22/00d 2/09c 02/90ef 922/9b آنتپ )ترکیه(قاضی

 6/6b-d 00/2b 0/62e 04/9f 930/6b همدان

 6/00de 29/90b 2/02a 09/70cd 994/9b ارومیه

 7/2e 02/2a 2/2bc 09/9cd 949/0b یزد

 6/70c-e 26/27c 2/29ab 09/27d 900/0b شیراز

 .نددارصد در پنج لحتماا سطح در داریمعنی فختالا نکندا نموآز سساابر  ن،ستو هر در وتمتفا وفحر با یمیانگینها*
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 پاشیسال و تیمار محلول در برهم کنشمقایسه میانگین صفات کمی و کیفی رازیانه -8جدول

 

 تیمار سال

 صفات

 بوته ارتفاع 

(Cm) 

تعداد چتر در 

 گیاه

 تعداد چترک

 در چتر 

 عملکرد اسانس
 )1-(Kg.ha 

 

 سال اول

 70/20bc 07/27f 00/47ab 22/70a نانونیتروژن

 70/70bc 06/00f 9/70d-e 24/2a مغناطیس 

 79/2a 09/70e 03/00c-e 20/4b کود اوره 

 77ab 09/27e 9/4ef 20/0b کود مرغی 

 73/20b-d 07/2f 9/97f 23/00b شاهد 

 

 سال دوم

 62/00c-e 22/00d 02/2a 07/4cd نانونیتروژن

 60/2e 29/70bc 03/47cd 07/04cd مغناطیس 

 60/67e 04/34a 00/2bc 09/4c کود اوره 

 62/9c-e 29/6b 00/2bc 06/37d کود مرغی 

 64/27d-e 27/4c 00/37bc 07/20cd شاهد 

 .نددارصد در پنج لحتماا سطح در داریمعنی فختالا نکندا نموآز سساابر  ن،ستو هر در وتمتفا وفحر با یمیانگینها*

 

 دانه عملکرد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دوجانبه      

دار بود، به طوری که بیشترین عملکرد معنی تودهسال و 

 033( با 1A1Y) آنتپقاضی تودهدر سال اول توسط 

 تودهو کمترین آن در سال دوم توسط  درصد افزایش

علت افزایش عملکرد (. 7)جدول ایجاد شد (5B2A) شیراز

. درجه حرارات مطلوب بودشاید به دلیل  دانه در سال اول

با توجه به اینکه توده ترکیه از لحاظ وزن هزاردانه و 

های مورد مطالعه، تعداد شاخه فرعی نسبت به سایر توده

توان چنین استنباط نمود که وضعیت مطلوبی داشته می

 این توده از عملکرد دانه باالتری برخوردار بوده است

  .(2307زمانی و همکاران )

 

 درصداسانس

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل دو      

دار بود به طوری که کودی معنی با تیمار تودهجانبه 

یه اروم تودهدر  اسانس بیشترین و کمترین میزان درصد

و  درصد افزایش 60( با 2B3Aمغناطیسی )آب تیمار با 

(. 9مشاهده شد )جدول (5B2A) شاهدتیمار همدان با 

توسعه  تسهیل جذب آب و با با  مغناطیسیتیمار آب 

ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی، سبب بهبود رشد 

هوشمند و  (.2303شود )عبدالقدوس و هوزینمی

ه آب کنشان دادند  ی( در تحقیق2307همکاران )

ارزش  و دار مواد موثرهباعث افزایش معنی مغناطیسی

 درصده و در نهایت باعث افزایش داروئی شوید شد

 اسانس گردیده است. 
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 مختلف رازیانه هایتوده و پاشیتیمار محلولتحت تاثیرمقایسه میانگین صفات کمی و کیفی  -9جدول

 تیمار توده

 صفات

تعداد شاخه        

 در گیاه

تعداد چتر    

 در گیاه

 تعداد چترک

 در چتر 

 وزن هزاردانه

(g) 
 (%)اسانس 

عملکرد اسانس 

)1-(Kg.ha 

-قاضی

 نتپآ

 03/07ab 07/67k 02/2b-d 03/07ab 2/02c-e 22a نانونیتروژن

 00a 07/67k 9/00h-j 00a 2/32e 22/2a مغناطیسیآب 

 9bcd 26/00cd 03/2ei 9b-d 2/39de 17/5e-g کود اوره

 9bcd 07/22k 9ij 9b-d 2/39de 09/07d-g کود مرغی

 7/00c-g 09jk 9/2h-j 7/00d-h 2/36de 09/67c-e شاهد

 همدان

 7/90c-g 09/00jk 00/67c-e 7/90c-g 0/60f 06/2f-h نانونیتروژن

 9c-p 23/67ij 03/90e-h 9c-f 0/48f 06gh مغناطیسیآب 

 7/66c-h 29/90ab 9/90c-j 7/66c-h 0/22f 09/07d-g کود اوره

 9c-e 03/00ab 03/00e-i 9c-f 0/20f 00/09h کود مرغی

 6h-j 22/90c-e 00/2c-f 6h-j 0/2f 00/00gh شاهد

 ارومیه

 4/90j 07/2k 00bc 4/90j 2/29bc 20/00bc نانونیتروژن

 6/06g-j 20/2g-j 9/2j 6/07g-j 2/42a 20/00bc مغناطیسیآب 

 7/06e-h 24/67d-f 02/07a 7/07e-h 2/00ab 21/83bc کود اوره

 5/33ij 23/33e-j 11/17d-g 5/33i-j 00ab 23/90b-d کود مرغی

 4/66j 22/00c-e 9/00h-j 4/67j 2/42a 20/67ab شاهد

 یزد

 9/66b-e 27/90bc 00/2b 9/67b-e 2/00c-e 20/67ab نانونیتروژن

 7/90c-g 00/07a 03f-j 7/90c-g 2/39de 23/07c-e مغناطیسیآب 

 6/00f-j 00/90a 9/00h-j 7/90c-g 2/04c-e 23/90b-d کود اوره

 6/66f-i 03/00ab 9/22j 6/00f-j 2/39de 06/00f-h کود مرغی

 7/06e-h 20/90d-h 9/90g-j 6/67f-i 2/30e 06/00f-h شاهد

 شیراز

 9/00bc 24/07d-g 9/22j 7/07e-h 2/29bc 20/00bc نانونیتروژن

 2/06ij 20/07h-j 00/90c-e 9/00bc 2/20b-d 23/00c-e مغناطیسیآب 

 6/90f-i 20/90f-j 9ij 2/07ij 2/04c-e 20/07b-d کود اوره

 0/39a-f 20/07h-j 02/2b-d 6/90g-i 2/29bc 20/90ab کود مرغی

 6/00f-j 07k 9/66g-j 6/00f-j 2/30e 09/07c-f شاهد

 .نددارصد در پنج لحتماا سطح در داریمعنی فختالا نکندا نموآز سساابر  ن،ستو هر در وتمتفا وفحر با یمیانگینها*

 

 

 

 

 

 



 889                                                                 تاثیر محلول پاشی کود نانو نیتروژن، آب مغناطیسی، کود اوره و کود مرغی بر عملکرد،..

 

 .نددارصد در پنج لحتماا سطح در داریمعنی فختالا نکندا نموآز سساابر  ن،ستو هر در وتمتفا وفحر با یمیانگینها*
 

 

 نتیجه گیری

 انتخاب شرایطبا  که داد نشان تحقیق این نتایج        

توان به مناسب می همراه با تغذیه محیطی و ارقام گیاهی

شناسائی  . به طوری کهدست یافت عملکرد مطلوب

-د اثرات مطلوبی بر شاخصنکه بتواهای کودی محلول

 از .مفید خواهد بودهای کمی و کیفی رازیانه داشته باشد 

 ،آب مغناطیسپاشی محلول از استفاده عوامل این جمله

 افزایش منظور به که است دامی کودنیتروژن و کود نانو

 اجزای عملکرد و اسانس ازیانهای بر پاشیمحلولارقام مختلف رازیانه و  تیمارهای سال،  برهم کنش -11جدولادامه 

 

 تیمار توده

 صفات

 ارتفاع 

(Cm) 
 شاخه فرعی

 تعداد چتر

 در گیاه

 عملکرد اسانس 

)1-(Kg.ha 

 

 نتپآقاضی

 k 9/00c-g 07/67q-v 06k-o-60/00 نانونیتروژن

 k 9/00c-g 20n-q 02/00o-20 مغناطیسیآب  

 k 6g-m 26j-m 07/67h-n-22/67 کود اوره 

 29/67ijk 7/00e-j 24/67k-n 06/00j-o کود مرغی 

 49/00k 7/67e-i 22/00m-p 07/00i-n شاهد 

 

 همدان

 64/67d-k 6g-m 23o-s 02/00n-o نانونیتروژن

 60/67g-k 7/67e-i 25k-n 07/00i-n مغناطیسیآب  

 29/67h-k 7/00e-j 07/00b-d 06/67j-o کود اوره 

 72a-i 7/00e-j 40ab 00/00no کود مرغی 

 70/67c-i 4/67k-m 02/67e-g 02/20o شاهد 

 

 ارومیه

 60/00g-k 6g-m 23o-s 09h-n نانونیتروژن

 60/00d-j 7/00e-j 00f-h 09/00g-l مغناطیسیآب  

 74b-i 7f-k 04p-f 09h-n کود اوره سال دوم

 63/00h-k 6g-m 29/00g-j 06k-o کود مرغی 

 72c-i 4/00lm 02/00c-e 22/0e-h شاهد 

 

 یزد

 60/67d-k 7/67e-i 09/67a-c 23g-k نانونیتروژن

 70c-i 7/00e-j 42a 09/00g-l مغناطیسیآب  

 70c-i 7/00e-j 43/00ab 20d-g کود اوره 

 73d-i 6/67f-l 27/67m-k 06k-o کود مرغی 

 66/67d-j 7f-k 27/00m-l 02/67k-o شاهد 

 

 شیراز

 72/67c-i 9/00c-g 03/00f-i 09/67g-k نانونیتروژن

 64d-k 9/00c-g 24/67k-n 07/00i-n مغناطیسیآب  

 20jk 2J-m 02/67e-g 06/67j-o کود اوره 

 62d-k 6/00f-l 22/00j-m 09/67g-m کود مرغی 

 62/67f-k 2/6h-m 09/00p-v 09g-m شاهد 



 8931/  زمستان    4شماره  93فریدوند، امیرنیا                                             نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                   884

 

 

آب  د. مصرفموثرن بسیار گیاهان کیفیت بهبود و عملکرد

 باعث بهبود مغناطیسی با افزایش حاللیت عناصر غذایی

کودهای نانونیتروژن به لحاظ تاثیرگذاری  شده و درش

 لیآ کودهای .شود، باعث بهبود رشد میترو سریع بیشتر

 پر و مصرف کم عناصر از بسیاری فراهمیبه لحاظ 

 و بهتر رشد باعث ،کودهای شیمیایی به نسبتمصرف 

 حاضر تحقیق در .شودمیگیاهان  باالتر کیفیت و عملکرد

تیمار آب مغناطیسی بیشترین تاثیر را در ارتفاع و شاخه 

نانونیتروژن بیشترین تاثیر را در تعداد  فرعی و تیمار

چترک در چتر، عملکرد، درصد اسانس و عملکرد اسانس 

رازیانه داشت و تیمار کود دامی تاثیر چندانی در اجزاء 

توده قاضی آنتپ )توده خارجی( نسبت عملکرد نداشت. 

بیشترین تعداد چترک در چتر، تعداد  به بقیه تیمارها

داشت و  را و عملکرد دانه شاخه فرعی، وزن هزاردانه

صد اسانس و عملکرد رد باالترین مقادیر ،توده ارومیه

 یدتول ضرورت به توجه با نهایت در .تولید کرد را اسانس

 که رسدنظر می به نهادهکم نظامهای در گیاهان این قبیل

پاشی آب توده بومی ارومیه با محلول از استفاده

 زا سودمندی اثراتتواند می مغناطیسی و نانونیتروژن

 داشته محیطی و زیست اجتماعی اقتصادی، هایجنبه

 کشاورزی راستای مناسب در ایگزینه عنوان به و باشد

 و قرارگیرد مدنظر دارویی تولید گیاهان در ،پایدار

 .باشد شیمیایی هاینهاده مناسبی برای جایگزین
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